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O 
 Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas - 

SEBRAE, divulgou o Edital de parcerias entre cooperativas, com o 

objetivo de selecionar e apoiar projetos a serem firmados entre 

cooperativas de crédito, visando colaborar para a melhoria do desempe-

nho dessas instituições no que se refere aos pequenos negócios e incenti-

var a intercooperação entre as mesmas. O processo funciona através de 

um sistema inovador, onde uma Cooperativa de grande porte atua como 

apadrinhadora de uma cooperativa de pequeno porte. 

   O  acesso das Cooperativas de Crédito do Estado do Pará a este pro-

grama do SEBRAE é mais um resultado positivo da incorporação da Cen-

tral Amazônia pela Sicoob Central Unicoob do Paraná e, nesse processo 

a Sicoob Cooesa deverá ser apadrinhada pela Sicoob Curitiba. Com 

isso, a cooperativa paraense poderá ter acesso a recursos de até R$150.000,00 por projeto apresentado. Nessa sema-

na, a Sicoob Cooesa encaminhou o seu primeiro projeto, que tem por objetivo alavancar recursos para capacitação de 

seus servidores, tendo como foco aumentar o número de Micro e Pequenas Empresas em seu quadro de associados.  

   Esta, com certeza, é mais uma porta que se abre para acelerar o desenvolvimento da Cooperativa dos Servidores 

Públicos do Estado e dos Empregados Públicos do Município de Belém. 

E 
m cumprimento ao seu plano de expansão, a Sicoob Cooe-

sa no Município de Castanhal, instalando uma Agência, para 

atender toda a região.  A Cooperativa foi apresentada em 

uma reunião naquela progressista cidade, na última sexta-feira 

(fotos), com a presença de lideranças cooperativistas, micro empre-

sários, proprietários de colégios, representantes do Clube de Direto-

res Lojistas e da Câmara Municipal e um grande número de servi-

dores públicos civis e militares lotados em Castanhal. 

   A gerente da Sicoob Cooesa, Andréa Almeida, fez a apresenta-

ção da história da Cooperativa e dos produtos e serviços dispo-

nibilizados aos seus associados. Para falar sobre o Sistema Si-

coob, o Diretor  da Central Unicoob Regional Amazônia, Elisber-

to Torrecillas, usou da palavra, fazendo uma apresentação do 

cooperativismo de crédito e dos importantes planos da Central 

Unicoob para o nosso Estado, sob os olhares e a atenção de 

todas as lideranças presentes. 

   Durante a reunião - que foi encerrada com um animado café 

da manhã - foi apresentado aos presentes, o colaborador  Joseli-

to Tsumenitsu, contratado para atuar como Gerente de Negócios 

da Agência Castanhal.  
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